
Budżet partycypacyjny



Partycypacja - mieszkańcy współtworzą budżet
miasta współdecydując o określonej puli środków
publicznych.�

żet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu

miasta. 

Mieszkańcy:
aszają propozycje zadań/projektów

osują na dany projekt

adze miasta:
zapewniają budżet
realizują zwycięski projekt



Cele wprowadzenia budżetu partycypacyjnego
łączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem

Aktywizacja mieszkańców i budowanie relacji społecznych

Realna współpraca władze-mieszkańcy

Efektywne wydawanie środków w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby mieszkańców

Edukacja mieszkańców w zakresie samorządności



Partycypacja – proces�
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Proces



Zasady wprowadzenia budżetu partycypacyjnego
Wiążący wynik procedury

Projekt budżetu przygotowuje organ wykonawczy, a uchwałę budżetową przyjmuje ostatecznie organ uchwałodawczy. Zapisy powinny

ędniać projekty wybrane do realizacji w procesie budżetu partycypacyjnego przez mieszkańców, w kształcie zgodnym z tym

był przedmiotem głosowania.

Przejrzystość i jawność procedury
Przejrzyste, spisane reguły, które muszą być znane mieszkańcom jeszcze przed uruchomieniem procedury i nie powinny podlega

zmianie w trakcie procesu (w ramach rocznego cyklu). Dbałość o dostępność informacji na temat jego przebiegu i uwarunkowa

wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób.

Otwartość i inkluzywność procesu
Przyjazne mieszkańcom procedury, zapewnienie chętnym do włączenia się w proces wsparcie na różnych jego etapach. Informowanie

żliwości udziału w procesie jak najszerszych grup mieszkańców.  



Zasady wprowadzenia budżetu partycypacyjnego
Zapewnienie mieszkańcowm przestrzeni do debaty nad projektami

onienie projeku nie tylko w formie głosowania ale po przeprowadzeniu dyskusji nad projektami. 

Wspieranie aktywności mieszkańców
Zapewnienie mieszkańcom jak najwięcej okazji i przestrzeni do współdziałania, dyskusji o lokalnych potrzebach, współpracy przy

przygotowywaniu projektów i rozmowie o priorytetach wydatkowych.

Myślenie długofalowe
docelowo regularnym mechanizmie współdecydowania przez mieszkańców o funkcjonowaniu danej wspólnoty lokalnej. Działanie

mechanizmu powinno być powiązane z myśleniem strategicznym o zrównoważonym rozwoju gminy.



Partycypacja – czy to działa?�

Saska Kępa:-1. Bezpieczna okolica-2. 100 lecie stołeczności Saskiej Kępy 1916 – 2016-3. Praga odkupi Warszawę
(projekt wycofany)-4. Budowa chodnika przez teren zielony wzdłuż ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego-5. Stacja 

Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo-6. Rewitalizacja uliczki gospodarczej-7. Zagospodarowanie skweru z rze

kompozycją metalową “Ad Astra” na Saskiej Kępie-8. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Waszyngtona-9. Śladami 

Mistrzów… Wielkie postacie na Saskiej Kępie (projekt wycofany)-10. Rewitalizacja skweru przy Plonie-11. Przywrócenie 

ciągłości drogi dla rowerów wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego-12. Tablica informująca 

o wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych dla mieszkańców Pragi-Południe-13. Sprzątam po swoim psie 

sieć koszy na psie odchody-14. Wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych na rondzie Waszyngtona przez Al.. 

Poniatowskiego-15. Francuska pachnąca bzami-16. Otwarte boiska-17. Przywrócenie pochylni i szaletu przy Rondzie 

Waszyngtona-18. Ścieżka rowerowa na ulicy Francuskiej-19. Progi zwalniające na ulicy Złoczowskiej-20. Oświetlenie 

ulicy Złoczowskiej-21. Remont ulicy Berezyńskiej na odcinku od Francuskiej do Saskiej-22. Wybudowanie sportowej hali 

łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie-23. “Plany lubią zmiany – testy predyspozycji zawodowych dla 

uczniów liceum”-24. Ławki w ciągu ulicy Saska-25. Modernizacja placu zabaw przy ul. Arabskiej w dzielnicy Praga Poł
m.st. Warszawy-26. Kanał Wystawowy – wizytówką Saskiej Kępy-27. 18/22 – Podwórko przyjazne mieszkańcom, ul 

Paryska-28. Ptasi zakątek – Saska Kępa (Skwer Ryski)-29. Wieże dla jerzyka – Saska Kępa (Skwer Ryski)-30. Kółko 

ornitologiczne – Saska Kępa (ul. Nobla)-31. Powrót nad Wisłę – Rodzinna Rekreacja (Wał Miedzeszyński)-32. Remont 

zabytkowego budynku Berezyńska 29-33. Wymiana nawierzchni chodnika wraz z obrzeżami oraz zadrzewienie ul. 

Łotewskiej-34. Poranki dla dzieci w Klubie Kultury Saska Kępa – filmy i zajęcia edukacyjno-kulturalne-35. Wymiana 

podejścia do budynku Saska 44 i 46 na ciągu komunikacyjnym ul. Saskiej-36. Montaż koszy na śmieci na Saskiej 

Kępie-37. Poręcze gimnastyczne (ul. Międzynarodowa i Zwycięzców)-38. Pomóż nam daleko zajść-39. Uliczny Trening 

Warszawa – Praga-Południe-40. Modernizacja infrastruktury. Wybudowanie altany na odpady gabarytowe ogrodzenie 

piaskownicy. Rekultywacja przyległych trawników przy budynku żywopłot 130 MB ogrodzenie. Ławki – dosadzenie 

drzew.-41. Skwer rodzinny (ul. Brukselska)-42. Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół-43. Uporządkowane okolice 

przystanku Saska wraz założeniem trawnika i namalowaniem graffiti



Partycypacja – czy to działa?�



Partycypacja – jak okreslić budżet

„Zdecydowaliśmy, że podzielimy miasto na osiedla. Wysokość
budżetu przypadającego na każde z nich, będzie adekwatna 

do liczby mieszkańców. Przewidzieliśmy 20 złotych na każdego 

zameldowanego mieszkańca – mówi o kulisach projektu 

burmistrz Benedykciński. Tym samym już teraz wiadomo, że 

największy budżetem będą mogli pochwalić się mieszkańcy 

os. Kopernik. Do dyspozycji dostaną 160 tys. zł. Łącznie 

Grodzisk podzielony został na sześć osiedli. – Jestem 

przekonany, że pomysł „chwyci” i już teraz będę namawiał
radnych, aby w przyszłorocznym budżecie miasta zapisali na 

ten cel jeszcze więcej środków. Myślę nawet o 40 zł na 

mieszkańca – przyznaje burmistrz Grodziska.”

Jako procent całego budżetu miasta np. 0,5- 1%

Kwota na zameldowanego mieszkańca



Dziękuję


